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Centrum Naukowo � Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Pa stwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwi la ska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
www.cnbop.pl        e-mail: cnbop@cnbop.pl

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-1105-0166/2007/2012

Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi przed u enie aprobaty CNBOP nr AT-1105-0166/2007

Na podstawie rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497), w wyniku post powania aprobacyjnego dokonanego w Centrum
Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpo arowej � Pa stwowym Instytucie Badawczym,
w Józefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

VICTAULIC EUROPE BVBA
Prijkelstraat 36, 9810 Nazareth, Belgia

Zraszacz  okienny typu V10,
w odmianach:  V1001,  V1003,  V1005,  V1007,  V1009,  V1011 i  V1013

produkowanego przez:  Victaulic Corporate Headquarters,  4901 Kesslersville Road, Easton,
 PA 18044-0031, PO Box 31, USA

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okre lonych w za czniku, który jest integraln  cz ci
niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

  Dyrektor  CNBOP-PIB

Termin wa no ci:

17 wrze nia 2017 r.

 m . bryg. dr in . Dariusz Wróblewski
Za cznik:

Postanowienia ogólne i techniczne

Miejsce i data wydania aprobaty:
Józefów, 18 wrze nia 2012 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1105-0166/2007/2012 zawiera 17 stron.  Dopuszcza si  kopiowanie Aprobaty
Technicznej w ca o ci albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w ka dej innej formie
fragmentów Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpo arowej � Pa stwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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1 PRZEDMIOT APROBATY

1.1  Ogólna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB s  zraszacze  okienne typu V10,
w odmianach: V1001,  V1003,  V1005,  V1007,  V1009,  V1011 i V1013, przeznaczone
do stosowania w urz dzeniach ga niczych tryskaczowych lub zraszaczowych.
Zraszacze okienne typu V10 wytwarzaj  strumie  zbli ony do p askiego, o k cie
rozproszenia 180o.

Wygl d zraszacza okiennego typu V10 pokazano na rys. 1.

1.2       Nazwa zak adu produkcyjnego i jego adres
Victaulic Leland, 2010 Enterprise Drive, Leland, NC 28451 USA.

1.3 Terminy i definicje � wg PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 oraz PN-EN 12845 +A2:2010.

1.4 Podzia  i oznaczenie

1.4.1 Podzia

Odmiany zraszaczy okiennych typu V10, rednic  otworu, wielko  gwintu obsady
i wspó czynnika wyp ywu K podano w tablicy 1.

Tablica 1

Odmiana
zraszacza
typu V10

rednica otworu

mm, (cale)

Wielko  gwintu
obsady

mm, (cale)

Wspó czynnik
wyp ywu K

V1001 7, (1/4)

13, (1/2)

20

V1003 8, (5/16) 29

V1005 10, (3/8) 40

V1007 11, (7/16) 59

V1009 13, (1/2) 81

V1011 14, (17/32) 19, (3/4) 115

V1013 16, (5/8) 163

1.4.2 Oznaczenie

Przyk ad oznaczenia zraszacza okiennego typu V10, odmiany V1001:

Zraszacz okienny  V1001

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.



CNBOP-PIB AT-1105-0166/2007/2012 z dnia 18 wrze nia 2012 r. Strona 4/17

2  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie

Zraszacze okienne typu V10 s  przeznaczone do stosowania w urz dzeniach ga niczych
tryskaczowych lub zraszaczowych.

2.2 Zakres i warunki stosowania

Zraszacze typu V10 s  stosowane do wytwarzania kurtyny na powierzchni okien lub innych
otworów w celu zapobie enia wnikaniu ognia/ciep a. Inne zastosowanie to ochrona
zewn trzna budynku przed oddzia ywaniem po aru powsta ym w innym, blisko po o onym
budynku lub ochrona stalowych belek i s upów przed utrat  ich cech u ytkowych (no no ci)
w warunkach po aru. Zraszacze okienne typu V10 s  instalowane w ró nych pozycjach
monta owych, zale nie od chronionego obiektu. Na rys. 2 przedstawiono typowy sposób
zainstalowania zraszaczy typu V10 w przypadku ochrony okien, jednak zakres i warunki
stosowania oraz instalowania zraszaczy  jw. powinny by  zgodne z norm  NFPA 13 lub innymi
normami i wytycznymi o porównywalnych poziomie wymaga , przy uwzgl dnieniu specyfikacji
producenta nr 40.72-POL, Rev. E, wydanie z 2012 r. Przy instalowaniu zraszaczy okiennych
V10 nale y zwróci  uwag  na mo liwe przeszkody w pobli u zraszaczy. Na rys. 3
przedstawiono rozdzia  wody ze zraszaczy, umo liwiaj cy wst pne oszacowanie
dopuszczalnych odleg o ci od przeszkód, jednak miarodajne w tym zakresie jak
i w odniesieniu do dopuszczalnych odleg o ci mi dzy zraszaczami s  normy i wytyczne jw.,
przyj te jako podstawa do projektowania i instalowania urz dze  tryskaczowych
lub zraszaczowych.

Obchodzenie si  ze zraszaczami typu V10, ich monta  oraz konserwacja powinny by  zgodne
ze specyfikacj  producenta jw.

3  W A CIWO CI TECHNICZNE / WYMAGANIA

3.1  Konstrukcja

Konstrukcj  zraszaczy typu V10 przedstawiono na rysunku 1.

3.2 Materia y

Zraszacze  okienne typu V10 s  wykonane ze stopu miedzi1 z pow ok  zewn trzn  naturaln
lub (na yczenie zamawiaj cego) inn .

3.3 W a ciwo ci techniczno-u ytkowe

W a ciwo ci zraszaczy okiennych typu V10 podano w tablicy 2.

1 Szczegó owa specyfikacja materia u podana zosta a  w dokumentacji producenta wymienionej w �Informacjach
dodatkowych�.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Tablica 2

Lp. W a ciwo  techniczno-u ytkowa Wymaganie wg  normy UL 1992,
rozdzia :

1 Ogólne wymagania konstrukcyjne 7-13 ( w zakresie dotycz cym zraszaczy)
2 Odporno  na przep yw  23
3 Korozja napr eniowa 48
4 Przep yw wody (wspó czynnik K) 49

5 Rozdzia  wody

W badaniu  rozdzia u wody, opisanym
w rozdziale 5.3 aprobaty:

- Wi ksza cz  strumienia powinna
pada  na okno.

- Szyba podczas zraszania okna powinna
by  ca kowicie pokryta warstw
sp ywaj cej wody o grubo ci 1,55 mm
do 3,1 mm Dopuszcza si  brak
zraszania w skich pasków szyby przy
s upkach pionowych i poni ej s upka
poziomego. Dopuszcza si  tak e brak
zraszania górnych naro y okna przy
ci nieniu na wlocie zraszacza
wynosz cym 0,48 bar.

- Ilo  wody podanej na okno
i intensywno  zraszania powinny by
nie mniejsze ni  podano w tablicach 3
do 93,  z dopuszczaln  odchy k
 + 10 %.

6 Znakowanie 66

Tablica 3
Zraszacz V1001, rednica otworu = 7 mm,  K=20

Ci nienie
na wlocie
zraszacza,
bar (psi)

Intensywno  zraszania (ilo  wody), w mm/min,  w pojemniku pomiarowym
nr:

Ilo  wody
podanej
na okno,

%4
1 2 3 4 5 6

0.48 (7) 0,80  1,60 17,50 16 1,60 3,20 24,8
1,73 (25) 8,95 3,25 20,40 8,95 3,25 7,35 18,8
3,46 (50) 22,85 4,90 24,50 21,20 1,65 8,15 18,6
5,19 (75) 29,35 16,3 27,15 24,45 1,65 13,05 20,0

6,92 (100) 31,0 9,80 29,35 24,45 1,65 11,40 17,0

Tablica 4
Zraszacz V1003, rednica otworu = 8 mm, K=29

Ci nienie
na wlocie
zraszacza,
bar (psi)

Intensywno  zraszania (ilo  wody), w mm/min,  w pojemniku pomiarowym
nr:

Ilo  wody
podanej
na okno,

%4
1 2 3 4 5 6

0.48 (7) 3,25 6,50 26,10 24,50 1,65 9,80 33,0
1,73 (25) 16,30 3,25 27,70 21,20 3,25 11,35 21,0
3,46 (50) 32,6 11,35 40,75 31,0 3,25 13,05 23,5
5,19 (75) 27,70 6,55 39,15 24,45 3,25 11,35 16,5

6,92 (100) 31,0 6,55 39,15 24,45 3,25 16,3 15,2

2 Norma Underwriters Laboratories Inc. UL 199 Automatic sprinklers for fire – protection service,
wydanie z 2005 r. Dopuszcza si  przyj cie wymaga   wg wydania normy jw. z 1997 r. lub wg innych norm
 i wytycznych o porównywalnym poziomie.

3 Warto ci podane w tablicach 3 do 9 przyj to za sprawozdania z bada  jednostki badawczej, której wyniki bada
by y podstaw  wydania niniejszej aprobaty. Numer sprawozdania z bada  oraz nazw  jednostki badawczej
podano w �Informacjach dodatkowych�. Metod  badania opisano w rozdziale 5.3 niniejszej aprobaty.

4 Stosunek ilo ci wody podanej na okno do ca kowitej ilo ci wody podanej przez zraszacz, w procentach.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Tablica 5
Zraszacz V1005, rednica otworu = 10 mm,  K=40

Ci nienie
na wlocie
zraszacza,
bar (psi)

Intensywno  zraszania (ilo  wody), w mm/min,  w pojemniku pomiarowym
nr:

Ilo  wody
podanej
na okno,

%4
1 2 3 4 5 6

0.48 (7) 4,90 3,25 29,35 22,85 1,65 11,40 23,5
1,73 (25) 13,05 6,55 32,60 27,70 1,65 13,05 16,0
3,46 (50) 16,30 16,30 48,90 42,40 3,25 26,10 18,3
5,19 (75) 17,95 11,40 60,35 44,05 1,65 26,10 15,8

6,92 (100) 50,55 21,20 81,50 88,05 6,55 52,20 25,4

Tablica 6
Zraszacz V1007, rednica otworu = 11 mm, K=59

Ci nienie
na wlocie
zraszacza,
bar (psi)

Intensywno  zraszania (ilo  wody), w mm/min,  w pojemniku pomiarowym
nr:

Ilo  wody
podanej
na okno,

%4
1 2 3 4 5 6

0.48 (7) 6,55 11,40 37,50 39,15 4,90 13,05 25,5
1,73 (25) 29,35 14,70 65,20 65,20 8,15 29,35 25,4
3,46 (50) 31 13,05 61,95 76,65 6,55 26,10 18,2
5,19 (75) 31 11,40 65,20 88,05 8,15 24,45 15,8

6,92 (100) 40,75 12,25 85,60 114,15 12,25 28,55 17,6

Tablica 7
Zraszacz V1009, rednica otworu = 13 mm, K=81

Ci nienie
na wlocie
zraszacza,
bar (psi)

Intensywno  zraszania (ilo  wody), w mm/min,  w pojemniku pomiarowym
nr:

Ilo  wody
podanej
na okno,

%4
1 2 3 4 5 6

0.48 (7) 13,85 16,35 58,95 71,75 4,90 11,45 28,8
1,73 (25) 27,70 9,80 70,10 71,75 9,80 19,60 17,7
3,46 (50) 34,65 18,35 63,20 81,50 4,10 18,35 13,2
5,19 (75) 44,85 20,40 77,45 10,20 4,10 24,5 13,4

6,92 (100) 44,85 20,40 81,50 101,9 4,10 24,5 13,4

Tablica 8
Zraszacz V1011, rednica otworu = 14 mm, K=115

Ci nienie
na wlocie
zraszacza,
bar (psi)

Intensywno  zraszania (ilo  wody), w mm/min,  w pojemniku pomiarowym
nr:

Ilo  wody
podanej
na okno,

%4
1 2 3 4 5 6

0.48 (7) 17,10 8,15 32,6 31,80 3,25 9,0 11,9
1,73 (25) 40,75 2,40 69,30 93,75 8,15 40,75 18,0
3,46 (50) 53,0 16,30 93,75 122,30 12,25 44,85 14,9
5,19 (75) 36,70 8,15 85,60 118,20 16,30 40,75 10,8

6,92 (100) 44,85 24,45 101,90 159,0 12,25 48,90 12,0

Tablica 9
Zraszacz V1013, rednica otworu = 16 mm,  K =163

Ci nienie
na wlocie
zraszacza,
bar (psi)

Intensywno  zraszania (ilo  wody), w mm/min,  w pojemniku pomiarowym
nr:

Ilo  wody
podanej
na okno,

%4
1 2 3 4 5 6

0.48 (7) 48,90 24,45 110,05 122,25 12,25 20,40 27,5
1,73 (25) 53,0 16,30 110,05 118,20 16,30 44,85 15,4
3,46 (50) 48,90 28,55 118,20 154,9 12,25 53,0 12,7
5,19 (75) 40,75 12,25 101,9 118,20 12,25 40,75 8,1

6,92 (100) 48,90 8,15 101,9 110,05 16,30 40,75 7,9

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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3.4  Znakowanie

Ka dy zraszacz okienny typu V10 powinien mie  czytelne i trwa e oznakowanie, zawieraj ce
co najmniej nast puj ce dane:

a) nazwa lub znak firmowy producenta;

b) typ, oznaczenie katalogowe lub inne równowa ne;

c) wspó czynnik K;

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien by  zgodny z ustaw  z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 wraz z pó n. zmian.).

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie

Zraszacze okienne typu V10 powinny by  dostarczane w opakowaniach producenta.

Na opakowaniu powinny znajdowa  si  dane wg 3.4 a), b) oraz

– numer aprobaty technicznej;

– numer dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i stosowania wed ug 5.1;

– znak budowlany.

4.2  Przechowywanie

Zraszacze okienne typu V10 powinny by  przechowywane w opakowaniach producenta,
w pomieszczeniach suchych, zabezpieczone przed czynnikami mechanicznymi i innymi
mog cymi spowodowa  uszkodzenie zraszaczy.

4.3 Transport

Transport zraszaczy okiennych typu V10, opakowanych zgodnie z 4.1, powinien odbywa  si
w sposób zabezpieczaj cy je przed mo liwo ci  uszkodzenia.

5 OCENA ZGODNO CI

5.1 Zasady ogólne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881wraz z pó n. zmian.) wyrób, którego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, mo e by  wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj cym jego w a ciwo ciom u ytkowym
i przeznaczeniu, je li producent dokona  oceny zgodno ci i przez wystawienie krajowej
deklaracji zgodno ci o wiadczy , na swoj  wy czn  odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny
z Aprobat  Techniczn  AT-1105-0166/2007/2012 oraz oznakowa  wyrób znakiem
budowlanym zgodnie z odr bnymi przepisami.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 wraz z pó n. zmian.), oceny zgodno ci
zraszaczy okiennych typu V10 dokonuje producent stosuj c system 1, oznaczaj cy
certyfikacj  zgodno ci wyrobu przez akredytowan  jednostk  certyfikuj c  na podstawie:

a) zadania producenta, tj.:

 zak adowej kontroli produkcji,

 uzupe niaj cych bada  próbek pobranych w zak adzie produkcyjnym, prowadzonych
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

 wst pnego badania typu,

 wst pnej inspekcji zak adu produkcyjnego i zak adowej kontroli produkcji,

 ci g ego nadzoru, oceny i akceptacji zak adowej kontroli produkcji.

5.2 Zak adowa kontrola produkcji (ZKP)

5.2.1 Wst p

Producent powinien ustanowi , dokumentowa  i utrzymywa  system kontroli w zak adzie
produkcyjnym, aby zapewni , e wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadaj  ustalonym
cechom u ytkowym.

Je eli producent zaprojektowa , zmontowa , opakowa , przetworzy  i oznakowa  podzespó
poprzez swojego podwykonawc , uwzgl dni  nale y ZKP u podwykonawcy. W przypadku,
gdy ma miejsce podwykonawstwo, producent powinien utrzyma  wsz dzie kontrol
podzespo u i zapewni , e otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wype nienia swoich
odpowiedzialno ci, zgodnie z niniejsz  aprobat . Producent, który korzysta
z podwykonawstwa w ca ym zakresie swoich aktywno ci, w adnych okoliczno ciach
nie mo e sam przenie  swoich odpowiedzialno ci na podwykonawc . ZKP jest sta
wewn trzn  kontrol  produkcji, wykonywan  przez producenta.

Wszystkie elementy, wymagania i za o enia przyj te przez producenta powinny by
udokumentowane w sposób systematyczny w formie procedur.

Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna zapewnia  ogólne zrozumienie oceny
zgodno ci i umo liwia  uzyskanie wymaganych cech u ytkowych wyrobu oraz skuteczne
dzia anie systemu kontroli produkcji, który ma by  sprawdzony. Osi gni te mo e to by  przez
kontrole i badania przyrz dów pomiarowych, surowców i sk adników, procesów, urz dze
i wyposa enia produkcyjnego oraz gotowych podzespo ów, cznie z cechami materia u i
przez wykorzystanie uzyskanych wyników.

5.2.2 Wymagania ogólne

System ZKP powinien spe nia  wymagania jakie s  zawarte w nast puj cych rozdzia ach
EN ISO 9001:2000, je eli maj  zastosowanie:

- 4.2 z wy czeniem 4.2.1 a)

- 5.1e), 5.5.1, 5.5.2

- rozdzia  6

- 7.1 z wy czeniem 7.1a), 7.2.3 c), 7.4, 7.5, 7.6

- 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2

- system ZKP mo e by  cz ci  systemu zarz dzania jako ci , np. zgodnie
z EN ISO 9001.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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5.2.3 Wymagania specjalne dotycz ce podzespo ów wyrobu

5.2.3.1 System ZKP powinien:

- odnosi  si  do niniejszej aprobaty technicznej; i

- zapewnia , e zraszacze okienne typu V10 wprowadzane na rynek odpowiadaj
ustalonym cechom u ytkowym.

5.2.3.2 System ZKP powinien zawiera  plan jako ci lub plan ZKP specyficzny dla wyrobu, który
identyfikuje procedury do wykazania jego zgodno ci na odpowiednich stadiach, to znaczy:

a) kontrole i badania, które, nale y wykona  przed i/lub podczas produkcji zgodnie
z cz sto ci  podan  ni ej; i/lub

b) weryfikacje i badania, które nale y wykona  z u yciem gotowych wyrobów, zgodnie
z cz sto ci  podan  ni ej.

Je eli producent do produkcji stosuje gotowe podzespo y, dzia ania wg b) powinny prowadzi
do poziomu zgodno ci podzespo u równowa nego, takiego jak gdyby podczas produkcji
wykonywana by a normalna ZKP.

Je eli producent wykonuje cz  produkcji, to operacje wg b) mog  by  zredukowane
i cz ciowo zast pione przez operacje wg a). Ogólnie rzecz bior c im wi cej produkcji
wykonywanych jest przez producenta, tym wi cej operacji wg b) mo e by  zast pione przez
operacje wg a). W ka dym przypadku operacja powinna prowadzi  do poziomu zgodno ci
podzespo u równowa nego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana by a normalna
ZKP.

Uwaga: w zale no ci od specyficznego przypadku niezb dne mo e by  wykonywanie dzia a
wymienionych w a) i b), tylko dzia a  wymienionych wg a) lub tylko tych wymienionych wg b).

Dzia ania wg a) nale y odnosi  g ównie do redniego stanu wyrobu jak równie  urz dze
produkcyjnych i ich regulacji, a tak e przyrz dów pomiarowych np.

Te kontrole i badania oraz ich cz sto  wybrane s  w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego
skomplikowanie, czu o  cech podzespo u na zmiany parametrów produkcji np.

Producent powinien ustanowi  i utrzymywa  zapisy, które zapewniaj  ewidencj ,
e pobierane i badane by y próbki wyrobu z produkcji.

Zapisy te powinny wykazywa  jednoznacznie, czy produkcja odpowiada a okre lonym
kryteriom akceptacji; zapisy te powinny by  utrzymywane co najmniej przez dziesi  lat. Je eli
próbka nie spe nia wymogów akceptacji, to poj te powinny by  dzia ania dla wyrobów
niezgodnych. Niezb dne dzia ania korekcyjne powinny by  podj te niezw ocznie, a
podzespo y lub partie niezgodne powinny by  wydzielone oraz jednoznacznie
zidentyfikowane. Je eli nieprawid owo  zosta a skorygowana, to powtórzone powinny by
dotycz ce j  badania lub weryfikacja.

Wyniki kontroli i bada  powinny by  rzetelnie rejestrowane.

Opis podzespo u, data produkcji, przyj ta metoda bada , wyniki bada  i kryteria akceptacji
powinny by  zawarte w zapisach, podpisane przez osob  odpowiedzialn  za
kontrol /badanie. Uwzgl dniaj c ka dy wynik kontroli nie spe niaj cy wymaga  niniejszej
aprobaty, dzia ania koryguj ce maj ce na celu napraw  sytuacji (np. wykonane pó niej
badania, zmiana procesu produkcyjnego, wycofanie lub poprawa podzespo u) powinny by
wskazane w zapisach.

5.2.3.3 Pojedyncze podzespo y lub partie podzespo ów u yte do produkcji zraszaczy okiennych
typu V10 i zwi zana z nimi dokumentacja powinny by  ca kowicie identyfikowalne.

5.2.4 Wst pna inspekcja zak adu i ZKP

5.2.5.1 Wst pna kontrola zak adu i ZKP powinny by  zasadniczo wykonywane, gdy produkcja jest
ju  wdro ona a ZKP jest ju  praktykowana. Jednak mo liwe jest, e wst pna kontrola zak adu
i ZKP wykonane zostan  zanim produkcja b dzie wdro ona i/lub ZKP b dzie
ju  praktykowana.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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5.2.4.2 Nast puj ce elementy powinny by  poddane ocenie w celu weryfikacji, e wymagania
wg 5.2.2 i 5.2.3 s  spe nione:

- dokumentacja ZKP;

- zak ad produkcyjny.

Przy ocenie zak adu produkcyjnego zweryfikowane powinno by :

a) e dost pne s  lub b d  wszystkie rodki potrzebne do osi gni cia cech u ytkowych
zraszaczy okiennych typu V10 wymaganych przez niniejsz  aprobat  (patrz 5.2.4.1);

b) e procedury ZKP, zgodne z dokumentacj  ZKP, s  lub b d  wdro one do praktyki;

c) e wyrób jest lub b dzie odpowiada  próbkom u ytym we wst pnym badaniu typu
(patrz 5.2.4.1) dla których zweryfikowano zgodno  z niniejsz  aprobat ;

d) czy system ZKP jest cz ci  systemu zarz dzania jako ci  zgodnie z EN ISO 9001
(patrz 5.2.2) i jako cz  tego systemu zarz dzania jako ci  jest certyfikowana i podlega
corocznemu nadzorowi jednostki certyfikuj cej, uznawanej przez jednostk  akredytuj c
b d c  cz onkiem �European Co-operation for Accreditation� która podpisa a �Multilatelar
agreement� (MLA).

5.2.4.3 Wszystkie zak ady producenta, w których odbywa si  ko cowy monta  lub co najmniej
ko cowe badania, nale y podda  ocenie w celu weryfikacji, e istniej  warunki wg 5.2.4.2 a)
do c).

Jedna ocena mo e dotyczy  jednego lub wi cej podzespo ów, linii produkcyjnych i/lub
procesów produkcyjnych. Je eli system ZKP dotyczy wi cej ni  jednego podzespo u, linii
produkcyjnej lub procesu produkcyjnego i je eli zweryfikowano, e ogólne wymagania s
spe nione, to detaliczna weryfikacja specyficznych dla podzespo u wymaga  ZKP, wykonana
dla jednego podzespo u, mo e by  uznana jako reprezentatywna dla ZKP innych
podzespo ów.

5.2.4.4 Oceny wykonane uprzednio zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty mog  by
uwzgl dnione przy za o eniu, e wykonane zosta y w tym samym systemie oceny
zgodno ci, przy u yciu tego samego podzespo u lub podzespo ów, podobnie
zaprojektowanych, skonstruowanych i o podobnej funkcjonalno ci tak, e wyniki mog  mie
zastosowanie do przedmiotowego podzespo u.

Uwaga:  Sam system oceny zgodno ci oznacza kontrol  ZKP przez niezale n  trzeci
stron  pod kontrol  jednostki certyfikuj cej wyroby.

5.2.4.5 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by  dokumentowane w raporcie.

5.2.5 Sta a kontrola ZKP

5.2.5.2 Wszystkie zak ady, które ocenione zosta y zgodnie z 5.2.4 powinny by  poddane ponownej
ocenie raz w roku, z wy czeniem jak podano w  5.2.5.2.

5.2.5.3 Je eli producent zapewnia sta y nadzór nad sta ym zadowalaj cym dzia aniem systemu
ZKP, to cz sto  dokonywania ponownych ocen mo e by  zmniejszona do jednej co
cztery lata.

Uwaga 1: Wystarczaj cym sprawdzianem mo e by  raport jednostki certyfikuj cej,
patrz 5.2.4.2.d).

Uwaga 2:  Je eli system zarz dzania jako ci , zgodny z EN ISO 9001, jest dobrze
wdro ony (zweryfikowany przez audity QM), to mo na za o y , e zintegrowana
z nim, odpowiednia cz  ZKP jest dobrze uwzgl dniona. Na tej podstawie,
praca producenta jest dobrze kontrolowana tak, e cz sto  dokonywania
specjalnych ocen ZKP mo e by  zredukowana.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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5.2.5.3 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by  udokumentowane w raporcie.

5.2.6 Procedura modyfikacji

W przypadku modyfikacji podzespo u, metody produkcji lub systemu ZKP (je eli mog  one
mie  wp yw na ustalone cechy), ponowna ocena zak adu i systemu ZKP powinny by
wykonywane w odniesieniu do tych aspektów, na które wp yw ma ta modyfikacja.

Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by  udokumentowane w raporcie.

5.3 Wst pne badanie typu

Wst pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj cym wymagane w a ciwo ci techniczno-
u ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu i stosowania oraz przy
ka dej zmianie surowca lub podzespo ów i technologii produkcji, je li maj  one wp yw
na w a ciwo ci u ytkowe wyrobu.

Na podstawie przyj tego dla wyrobu obj tego niniejsz  Aprobat  Techniczn  systemu 1
oceny zgodno ci, wst pne badanie typu powinno wykona  akredytowane laboratorium
badawcze.

Zakres wst pnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w kol. 2 tablicy 10.

Pozytywne wyniki bada  aprobacyjnych, na podstawie których ustalono w a ciwo ci
techniczne i u ytkowe, mog  by  uznane jako wst pne badanie typu w ocenie zgodno ci
wyrobu.

Tablica 10

Lp. Badana w a ciwo
techniczno-u ytkowa

Rodzaje bada
Badania wg

normy UL 199, rozdzia 5:Wst pne
badanie typu

Badania
bie ce

1 2 3 4 5

1 Ogólne wymagania
konstrukcyjne + +* **

2 Odporno  na przep yw + - 23
3 Korozja napr eniowa + - 48

4 Przep yw wody
(wspó czynnik K) + + 49

5 Rozdzia  wody + - ***

6 Znakowanie + - **

Znak �+� oznacza, e badanie powinno by  wykonane.

Znak �-�  oznacza, e badania nie wykonuje si .

* W badaniach bie cych nale y wykonywa  ogl dziny wyrobów, w celu stwierdzenia czy s  wolne od wad i uszkodze .

** Badania polegaj ce na sprawdzeniu dokumentacji, ogl dzinach zewn trznych i lub wst pnych pomiarach/próbach.

*** Opis badania podano pod tablic  10.

5 Norma Underwriters Laboratories Inc. UL 199 Automatic sprinklers for fire – protection service, wydanie
z 2005 r. Dopuszcza si  przyj cie bada  wg wydania normy jw. z 1997 r. lub wg innych norm
 i wytycznych o porównywalnym poziomie.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Zraszacz okienny typu V10, danej odmiany, powinien by  zainstalowany w pozycji
wisz cej, 19 mm powy ej okna i 216 mm od okna6, jak pokazano na rysunku poni ej.

Nale y podawa  wod  przez zraszacz, stosuj c ci nienie na jego wlocie, wynosz ce:
0,48 bar (7 psi); 1,73 (25 psi); 3,46 bar (50 psi); 5,20 bar (75 psi); 6,89 (100 psi).

Poni ej zraszacza na pod odze nale y ustawi  6 pojemników pomiarowych
o podstawie kwadratowej (30,5 cm x 30,5 cm). Nale y ustawi  przegrody powy ej
obrze y pojemników w celu zebrania wody bezpo rednio padaj cej na okno. Nale y
wyznaczy  intensywno  zraszania na p aszczy nie okna w mm/min, bior c
do oblicze  ilo ci wody zebrane w poszczególnych pojemnikach pomiarowych
oraz wyznaczy  udzia  procentowy wody padaj cej na okno (zebranej
w pojemnikach) w stosunku do cznej ilo ci wody podanej przez zraszacz dla ka dej
jego odmiany i dla ka dej z podanych wy ej warto ci ci nienia na wlocie zraszacza.

6 Nale y rozumie , e zraszacz na wy ej opisanym stanowisku badawczym powinien by  usytuowany 216 mm przed oknem.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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5.4 Badanie gotowych wyrobów

Program bada  gotowych wyrobów obejmuje badania bie ce oraz badania okresowe.

5.4.1  Badania bie ce

Badania bie ce stanowi  wewn trzn  kontrol  produkcji, w wyniku, której producent
zapewnia zgodno  w a ciwo ci technicznych wyrobu z postanowieniami Aprobaty
Technicznej.

Zakres bada  bie cych wg tablicy 10, odpowiednio wg kol. 4.

Wyniki bada  bie cych nale y systematycznie rejestrowa , a zapisy rejestru powinny
potwierdza , e wyroby spe niaj  kryteria oceny zgodno ci. Ka da partia powinna by
jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze bada .

Producent w procedurach zak adowej kontroli produkcji powinien zadeklarowa  dopuszczaln
wadliwo  swojego wyrobu.

5.4.2  Badania okresowe

Badania okresowe powinny by  wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian w wyrobie.
Producent wyrobu zobowi zany jest do informowania jednostki aprobuj cej o zmianach
wprowadzanych w wyrobie. Program bada  okresowych powinien by  odpowiedni
do wprowadzonych zmian w wyrobie.

5.5 Metody bada

Badania wyrobów powinny by  wykonywane metodami podanymi w kolumnie 5 tablicy 10.
Otrzymane wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

5.6 Pobieranie próbek do bada

Próbki do bada  nale y pobra  losowo, zgodnie z PN-83/N-03010 lub inn  równowa n
norm .

5.7 Ocena wyników bada

Zraszacze okienne typu V10, w odmianach: V1001, V1003, V1005, V1007, V1009, V1011
i V 1013 nale y uzna  za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, je eli
wyniki wszystkich bada  zawartych w tablicy 10 s  pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNE

6.1 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012 jest dokumentem
stwierdzaj cym przydatno  zraszaczy okiennych typu V10, w odmianach: V1001, V1003,
V1005, V1007, V1009, V1011 i V1013 do stosowania w budownictwie, w zakresie
wynikaj cym z postanowie  niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.2 Zapisany w Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012 zestaw
w a ciwo ci techniczno-u ytkowych oraz ich wymagany poziom stanowi  podstaw  dla
Producenta do dokonania oceny zgodno ci i wydania na sw  wy czn  odpowiedzialno
krajowej deklaracji zgodno ci.

6.3 Aprobata Techniczna potwierdza pozytywn  ocen  zraszaczy takich, jakie s  produkowane
i jakie zg oszone zosta y przez Wnioskodawc  do procedury aprobacyjnej, instalowanych
zgodnie z normami i wytycznymi oraz specyfikacj  producenta, podanymi w rozdziale 2.2
niniejszej Aprobaty Technicznej. Procedura aprobacyjna nie zmienia ani nie poprawia
wyrobów przez przypisywanie im innych wymaga  ni  te, które deklaruje Wnioskodawca, ani
te  nie wprowadza innych sposobów badania w a ciwo ci u ytkowych i w asno ci
technicznych ni  te, które rzeczywi cie s  stosowane przy produkcji wyrobów w badaniach
typu i przy bie cej kontroli produkcji.

6.4 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowa niaj cym do oznakowania wyrobów
budowlanych znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do obrotu.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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6.5 Wyrób powinien by  dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunków dotycz cych
pakowania, przechowywania i transportu podanych w rozdziale 4 niniejszej Aprobaty
Technicznej. Warunek ten dotyczy Dostawc  na wszystkich etapach dystrybucji wyrobów
od producenta do odbiorcy ko cowego.

6.6 Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialno ci za jako  wyrobów
budowlanych, ka dej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawców
robót budowlanych od odpowiedzialno ci za w a ciwe ich zastosowanie.

6.7 Gwarancji na wyroby budowlane, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna zobowi zany
jest udzieli  Dostawca na podstawie odr bnych przepisów.

6.8 W tre ci wydawanych prospektów i og osze  oraz innych dokumentów zwi zanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, którego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, nale y umieszcza  informacj  o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie
Technicznej CNBOP-PIB AT-1105-0166/2007/2012.

6.9 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnie  wynikaj cych z przepisów
o ochronie w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Marsza ka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. nr 2119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnie  nale y do obowi zków korzystaj cego z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.10 Na producencie spoczywa obowi zek sprawdzenia, czy rozwi zanie b d ce przedmiotem
Aprobaty Technicznej nie narusza uprawnie  osób trzecich.

6.11 Odpowiedzialno  za szkod  wyrz dzon  komukolwiek wskutek wadliwo ci produktu ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielaj c Aprobaty Technicznej nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne
naruszenie praw wy cznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB mo e dokona  zmian w a ciwo ci u ytkowych i w asno ci technicznych
okre lonych w niniejszej Aprobacie Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z
uzasadnieniem, wniosku zg oszonego przez producenta oraz przeprowadzenia post powania
aprobacyjnego w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w tre ci Aprobaty Technicznej, dokonane w innym ni  przedstawiono
powy ej trybie.

6.14 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB mo e by  uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odr bnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje
mi dzynarodowe, je eli wynika to z zawartych umów, istotnych zmian w podstawach
naukowych i stanie wiedzy praktycznej oraz nie potwierdzenia, w trakcie stosowania,
pozytywnej oceny przydatno ci wyrobu budowlanego. Aprobata Techniczna mo e by
uchylona z inicjatywy w asnej CNBOP-PIB lub na wniosek G ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego z udzia em wnioskodawcy.

7 TERMIN WA NO CI

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1105-0166/2007/2012 jest wa na
do 17 wrze nia 2017 r. Wa no  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB mo e by  przed u ona,
na wniosek jej w a ciciela, bez przeprowadzania ponownego post powania aprobacyjnego,
je eli jej Wnioskodawca lub formalny nast pca wyst pi w tej sprawie do Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej � Pa stwowego Instytutu Badawczego,
z odpowiednim wnioskiem, nie pó niej jednak ni  3 miesi ce przed up ywem terminu wa no ci
tego dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNEJ

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwi zane

1. NFPA 13 �Standard for the Installation of Sprinkler Systems�, wydanie National Fire Protection
Association z 2010 r.

2. Norma Underwriters Laboratories UL 199 Automatic sprinklers for fire – protection service,
wydanie z 2005 r.

3. Specyfikacja 40.72-POL, Rev. E, wydanie z 2012 r. firmy Victaulic, dotycz ca zraszaczy
okiennych typu V10

4. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu
do próbki

5. PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 Sta e urz dzenia ga nicze - Urz dzenia tryskaczowe
- Cz  1: Tryskacze

6. PN-EN 12845 + A2:2010 Sta e urz dzenia ga nicze � Automatyczne urz dzenia tryskaczowe -
Projektowanie, instalowanie i konserwacja

Sprawozdania z bada , oceny, klasyfikacje, wykorzystane w post powaniu
aprobacyjnym

Sprawozdanie Underwriters Laboratories, nr File Ex6099, Project 01NK6887, z dnia 13 marca 2001 r.,
dotycz ce zraszaczy zewn trznych firmy Victaulic

Dokumentacja

Konstrukcja zraszaczy okiennych typu V10 zosta a przedstawiona na rysunkach producenta
jak ni ej:

Nazwa rysunku Nr rysunku Data wydania
rysunku

Numer weryfikacji
rysunku

Sprinkler, window, K1,4
[20], K2,0 [29], K.2,8 [40],
V10

DS10-11M-0100 2001-05-10 B

Sprinkler, window, K4,2
[61], V10 DS10-11M-0A00 2001-05-11` B

Sprinkler, window, K5,6
[80], V10 DS10-11M-0400 2001-05-11 B

Sprinkler, window, K8,0
[115], V10 DS10-21M-0500 2001-05-11 B

Sprinkler, window, K11,2
[162], V10 DS10-21M-0600 2001-05-15 B

RYSUNKI

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1  Wygl d i konstrukcja zraszacza  okiennego typu V10

Rys. 2 Sposób zainstalowania zraszaczy okiennych typu V10 w przypadku ochrony okien

Rys. 3 Rozdzia  wody ze zraszaczy okiennych typu V10

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Rys.1 Wygl d i konstrukcja zraszacza okiennego typu V10 (wymiary podano na przyk adzie
zraszacza odmiany V1009)

Rys. 2   Sposób zainstalowania zraszaczy okiennych typu V10 w przypadku ochrony okien
(zakres i warunki stosowania oraz instalowania zraszaczy okiennych typu  V10 powinny by

zgodne z norm  NFPA 13 lub innymi normami i wytycznymi o porównywalnych poziomie
wymaga )

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Rys. 3 Rozdzia  wody ze zraszaczy okiennych typu V10

 (podane na wykresach typy zraszaczy odpowiadaj  odmianom zraszaczy wyszczególnionym
w tablicy 1 niniejszej aprobaty)

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1105-0166/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.







 

   

 

 

Spis treści 
 

 

1. Certyfikaty: 

a. Typ V4404  

2. Aprobata techniczna: 

a. Typ V4404 

3. Deklaracja zgodności: 

a. Typ V4404 











































 

   

 

 

Spis treści 
 

 

1. Certyfikaty: 

a. Typ V4402  

2. Aprobata techniczna: 

a. Typ V4402 

3. Deklaracja zgodności: 

a. Typ V4402 











































 

   

 

 

Spis treści 
 

 

1. Certyfikaty: 

a. Typ V3409  

b. Typ V3410 

2. Aprobata techniczna: 

a. Typ V3409-V3410 

3. Deklaracja zgodności: 

a. Typ V3409 

b. Typ V3410 











Centrum Naukowo � Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Pa stwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwi la ska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
www.cnbop.pl        e-mail: cnbop@cnbop.pl

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-1103-0162/2007/2012

Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi przed u enie aprobaty CNBOP  nr AT-1103-0162/2007

Na podstawie rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497), w wyniku post powania aprobacyjnego dokonanego w Centrum
Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpo arowej � Pa stwowym Instytucie Badawczym,
w Józefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

VICTAULIC EUROPE BVBA
Prijkelstraat 36, 9810 Nazareth, Belgia

Tryskacze przy cienne, horyzontalne i horyzontalne obudowane, ampu kowe,
o wspó czynniku K=115, temperaturze zadzia ania 57OC, 68OC, 79OC, 93OC, 141OC

 i 182OC, normalnego reagowania, typu V3409 oraz szybkiego reagowania, typu V3410
produkowanego przez:  Victaulic Corporate Headquarters,  4901 Kesslersville Road, Easton,

 PA 18044-0031, PO Box 31, USA
o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okre lonych w za czniku, który jest integraln  cz ci
niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Dyrektor  CNBOP-PIB
Termin wa no ci:

17 wrze nia 2017 r.

 m . bryg. dr in . Dariusz Wróblewski
Za cznik:

Postanowienia ogólne i techniczne

Miejsce i data wydania aprobaty:
Józefów, 18 wrze nia 2012 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1103-0162/2007/2012 zawiera 18 stron.  Dopuszcza si  kopiowanie Aprobaty
Technicznej w ca o ci albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w ka dej innej formie
fragmentów Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpo arowej � Pa stwowym Instytutem Badawczym.
Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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ZA CZNIK

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

SPIS TRE CI

1   PRZEDMIOT APROBATY
1.1   Ogólna charakterystyka techniczna wyrobu
1.2  Nazwy zak adów produkcyjnych i ich adresy
1.3 Terminy i definicje
1.4    Podzia  i oznaczenie

2.   PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
2.1   Przeznaczenie
2.2   Zakres i warunki stosowania

3    W A CIWO CI TECHNICZNE / WYMAGANIA
3.1   Konstrukcja
3.2   Materia y
3.3    W a ciwo ci techniczno-u ytkowe
3.4    Znakowanie

4   PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
4.1  Pakowanie
4.2  Przechowywanie
4.3  Transport

5   OCENA ZGODNO CI
5.1    Zasady ogólne
5.2   Zak adowa kontrola produkcji (ZKP)
5.3   Wst pne badanie typu
5.4   Badania gotowych wyrobów
5.5   Metody bada
5.6   Pobieranie próbek do bada
5.7   Ocena wyników bada

6   USTALENIA FORMALNE

7   TERMIN WA NO CI

INFORMACJE DODATKOWE

RYSUNKI

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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1 PRZEDMIOT APROBATY
1.1  Ogólna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB s  tryskacze przy cienne,
horyzontalne i horyzontalne obudowane, ampu kowe, o wspó czynniku K=115, temperaturze
zadzia ania 57OC, 68OC, 79OC, 93OC, 141OC i 182OC, normalnego reagowania, typu V34091

oraz szybkiego reagowania, typu V34101. Maksymalne ci nienie robocze tryskaczy wynosi
12 bar. Korpus tryskaczy ma gwint 3/4�� NPT. Tryskacze s  przeznaczone do stosowania
w urz dzeniach ga niczych tryskaczowych.

Wygl d tryskaczy pokazano na rys. 1.

1.2 Nazwa zak adów produkcyjnych i ich adresy
1) Victaulic Leland, 2010 Enterprise Drive, Leland, NC 28451 USA;
2) Victaulic Piping Products (Dalian) Co. Ltd (VPP), No. 13 Tieshan East 2nd Road Dongijagou

Town, Dalian Development Zone, Dalian, Liaoning China 11630.

1.3 Terminy i definicje � wg PN-EN 12259-1:2005/A3:2010  oraz PN-EN 12845 +A2:2010.

1.4 Podzia  i oznaczenie
1.4.1 Podzia

Tryskacze (S)2, typu  V3409 i V3410 (34), z gwintem  obsady ¾�� NPT (2), ampu kowe,
przy cienne horyzontalne  i horyzontalne obudowane (C), o temperaturze zadzia ania 57OC
(A), 68OC (C), 79OC (E), 93OC (F), 141OC (J) i 182OC (K), normalnego reagowania (S)
oraz szybkiego reagowania (Q), o wspó czynniku K=115 (5), o pow oce zewn trznej
mosi nej naturalnej (1), chromowej (2), woskowej (5), o owianej (6), o owiowo-woskowej (7),
poliestrowej, niklowo-teflonowej (8), b d ce w zakresie niniejszej  aprobaty, podano
w tablicy 1.

Tablica 1
Rodzaj
pow oki

zewn trznej

Znamionowa temperatura zadzia ania

Tryskacze V3409
(normalnego reagowania)

Tryskacze V3410
(szybkiego reagowania)

horyzontalne horyzontalne
obudowane

horyzontalne horyzontalne
obudowane

mosi na
naturalna

57 OC, 68 OC,
79 OC, 93 OC,

141 OC,
182  OC

57 OC, 68 OC,
79 OC, 93 OC

57 OC, 68 OC,
79 OC, 93 OC,

141 OC

57 OC, 68 OC,
79 OC, 93 OC

chromowa

poliestrowa
57 OC, 68 OC, 79 OC, 93 OC,

141 OC, 182  OC
57 OC, 68 OC, 79 OC,

93 OC, 141 OC
o owiana

niklowo-
teflonowa
woskowa  68 OC, 93 OC
o owiowo-
woskowa

1 Patrz rozdzia  1.4.1 i tablica 1, zawieraj ce szczegó owe zestawienie temperatur zadzia ania,
pow ok zewn trznych, czu o ci i pozycji monta owych tryskaczy typu V 3409 i V 3410, b d cych
w zakresie niniejszej aprobaty.

2 W nawiasach podano litery i liczby/cyfry stosowane przez producenta do oznaczania
tryskaczy i ich cech u ytkowych/konstrukcyjnych.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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1.4.2 Oznaczenie

1.4.2.1 Przyk ad oznaczenia tryskacza (S), typu V3409 (34), z gwintem  obsady ¾�� NPT (2),
ampu kowego, przy ciennego horyzontalnego (C), o temperaturze zadzia ania 57OC (A)
normalnego reagowania (S), wspó czynniku K=115 (5), pow oce mosi nej naturalnej (1);
w nawiasie podano kod identyfikacyjny tryskacza z zastosowaniem liter i cyfr okre lonych
w 1.4.1):

Tryskacz  V3409, przy cienny, horyzontalny,  57OC,
normalnego reagowania,  pow oka mosi na

(S34 -2CA-S51)3

1.4.2.1 Przyk ad oznaczenia tryskacza typu V3410 (34), z gwintem  obsady ¾�� NPT (2),
ampu kowego, przy ciennego horyzontalnego obudowanego (C), o temperaturze zadzia ania
93OC (F) szybkiego reagowania (Q), wspó czynniku K=115 (5), pow oce o owiowo-woskowej (7);
w nawiasie podano kod identyfikacyjny tryskacza z zastosowaniem liter i cyfr:

Tryskacz  V3410, przy cienny,  horyzontalny obudowany,  93OC,
szybkiego reagowania,  pow oka o owiowo-woskowa

 (S34 -2CF-Q57)

2  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie

Tryskacze typu V3409 oraz typu V3410 s  przeznaczone do instalowania w urz dzeniach
ga niczych tryskaczowych, wzd u  lub pod belkami/stropem.

2.2 Zakres i warunki stosowania

Zakres i warunki stosowania oraz instalowania tryskaczy typu V3409 oraz V3410 powinny by
zgodne z norm  NFPA 13 lub innymi normami i wytycznymi o porównywalnych poziomie
wymaga  oraz zgodne ze specyfikacj  producenta nr 40.16-POL, REV_E, wydanie z 2006 r.
Na rys. 4 podano wymiary/odleg o ci dotycz ce instalowania tryskaczy obudowanych. Podane
wymiary/odleg o ci powinny by  ka dorazowo weryfikowane z postanowieniami normy
NFPA 13 lub innymi normami i wytycznymi o porównywalnym poziomie.

Maksymalna temperatura w przestrzeniach, w których zainstalowano tryskacze (w zale no ci
od temperatury zadzia ania tryskaczy), obchodzenie si  z tryskaczami, ich monta
oraz konserwacja powinny by  zgodne ze specyfikacj  producenta jw.

3  W A CIWO CI TECHNICZNE / WYMAGANIA

3.1  Konstrukcja

Konstrukcj  tryskaczy typu V3409 i V3410 przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

3.2 Materia y

Materia y u yte do wykonania poszczególnych elementów tryskaczy typu V3409 i V3410
podano w tablicy 2.

3 Kod identyfikacyjny tryskacza z zastosowaniem liter oraz liczb/cyfr podanych w 1.4.1.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Tablica 2

Nr
elementu
na rys. 2

Nazwa elementu Materia 4

1 Korpus Stop miedzi
2 Spr yna Stop berylowo-niklowy
3 Spr yna wypychaj ca Stal nierdzewna

4 Za lepka + uszczelnienie Stop miedzi  + ta ma teflonowa

5 Ampu ka Ampu ka szklana z ciecz  termorozszerzaln

6 ruba dociskowa Stop miedzi
7 Rozpryskiwacz Stop miedzi
- Rozeta Stop miedzi

3.3 W a ciwo ci techniczno-u ytkowe
W a ciwo ci techniczno-u ytkowe tryskaczy typu V3409 i V3410 podano w tablicy 3.

Tablica 3

Lp. W a ciwo  techniczno-u ytkowa Wymaganie wg  normy UL 1995, rozdzia :

1 Zgodno  z dokumentacj , cechy konstrukcyjne,
instrukcja instalowania

7-13

2 Obci enie elementu otwieraj cego 16

3 Wytrzyma o  elementu otwieraj cego 17

4 Wytrzyma o  korpusu tryskacza 19

5 Odporno  na uderzenie (mechaniczne) 20

6 Odporno  na niedelikatne obchodzenie si
(z tryskaczem)

22

7 Odporno  na przep yw 23

8 Szczelno  24

9 Wytrzyma o  na ci nienie hydrostatyczne 25

10 Szczelno  (badanie 30-dniowe) 27

11 Odporno  na uderzenie wodne 28

12 Temperatura zadzia ania (k piel cieczowa) 30

13 Czu o 31

14 Poprawno  dzia ania 32

15 Odporno  na wysok  temperatur
(tryskacze bez pow oki)

34

16 Odporno  na wysok  temperatur  (tryskacze z pow ok ) 35

17 Odporno  na wibracje 38

18 Odporno  pow oki tryskacza na odparowanie 40

19 Odporno  na korozj  (badanie 10-dniowe) 41

20 Odporno  na korozj  (badanie 30-dniowe) 42

4 Szczegó owe specyfikacje materia ów podane zosta y w dokumentacji producenta wyszczególnionej
w �Informacjach dodatkowych�.

5 Norma Underwriters Laboratories Inc. UL 199 Automatic sprinklers for fire � protection service,
wydanie z 2005 r. (dobór wymaga  w zale no ci od rodzaju tryskaczy zgodnie z rozdzia em 14 normy). Dopuszcza si
przyj cie wymaga  wg wydania normy jw. z 1997 r. lub wg innych norm i wytycznych o porównywalnym poziomie.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Lp. W a ciwo  techniczno-u ytkowa Wymaganie wg  normy UL 1995, rozdzia :

21 Odporno  na korozj  (badanie 90-dniowe w wilgotnej
atmosferze)

43

22 Korozja napr eniowa (elementy z mosi dzu) 47

23 Korozja napr eniowa (elementy ze stali nierdzewnej) 48

24 Rozpraszanie wody (próba ze 10 pojemnikami) 50

25 Rozpraszanie wody (próba ze 16 pojemnikami) 51

26 Rozpraszanie wody (próba ze 100 pojemnikami) 53

27 Wzajemne zraszanie 56

28 Gaszenie po aru testowego (drewno 350 funtów) 58

29 Znakowanie 66

3.4  Znakowanie

Ka dy tryskacz typu V3409 i typu V3410 powinien mie  czytelne i trwa e oznakowanie,
umiejscowione na jego elemencie nie przeznaczonym do zadzia ania, zawieraj ce co najmniej
nast puj ce dane:

a) nazwa lub znak firmowy producenta;

b) typ, oznaczenie katalogowe lub inne równowa ne;

c) oznaczenie tryskacza ze wzgl du na pozycj  monta ow  i kierunek wyp ywu wody;

d) wspó czynnik K;

e) znamionowa temperatura zadzia ania, co najmniej w oC;

f) oznaczenie dotycz ce kierunku ustawienia tryskacza  (wyraz  �TOP�, odpowiednio na
rozpryskiwaczu);

g) oznaczenie dotycz ce kierunku wyp ywu wody z tryskacza (strza ka i wyraz �FLOW�,
odpowiednio na rozpryskiwaczu);

h) rok produkcji (tryskacze wyprodukowane w pierwszych sze ciu lub ostatnich trzech
miesi cach roku mog  by  znakowane odpowiednio poprzednim lub nast pnym rokiem
produkcji).

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien by  zgodny z ustaw  z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 wraz z pó n. zmian.)
oraz rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 wraz z pó n. zmian.).

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie

Tryskacze typu V3409 i typu V3410 powinny by  dostarczane w opakowaniach producenta.

Na opakowaniu powinny znajdowa  si  co najmniej dane wg 3.4 a) do e) oraz

– numer aprobaty technicznej;

– numer dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i stosowania wed ug 5.1;

– znak budowlany.

4.2  Przechowywanie

Tryskacze typu V3409 i typu V3410 powinny by  przechowywane w opakowaniach
producenta, w pomieszczeniach suchych i ch odnych, zabezpieczone przed czynnikami
mechanicznymi i innymi mog cymi spowodowa  uszkodzenie tryskaczy.

4.3 Transport

Transport tryskaczy typu V3409 i typu V3410, opakowanych zgodnie z 4.1, powinien odbywa
si  w sposób zabezpieczaj cy je przed mo liwo ci  uszkodzenia.

5 OCENA ZGODNO CI

5.1 Zasady ogólne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 wraz z pó n. zmian.) wyrób, którego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, mo e by  wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj cym jego w a ciwo ciom u ytkowym
i przeznaczeniu, je li producent dokona  oceny zgodno ci i przez wystawienie krajowej
deklaracji zgodno ci o wiadczy , na swoj  wy czn  odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny
z Aprobat  Techniczn  AT-1103-0162/2007/2012 oraz oznakowa  wyrób znakiem
budowlanym zgodnie z odr bnymi przepisami.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), oceny zgodno ci tryskacza
typu V3409 oraz tryskacza typu V3410 dokonuje producent stosuj c system 1, oznaczaj cy
certyfikacj  zgodno ci wyrobu przez akredytowan  jednostk  certyfikuj c  na podstawie:

a) zadania producenta, tj.:

 zak adowej kontroli produkcji,

 uzupe niaj cych bada  próbek pobranych w zak adzie produkcyjnym, prowadzonych
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

 wst pnego badania typu,

 wst pnej inspekcji zak adu produkcyjnego i zak adowej kontroli produkcji,

 ci g ego nadzoru, oceny i akceptacji zak adowej kontroli produkcji.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.



CNBOP-PIB AT-1103-0162/2007/2012 z dnia 18 wrze nia 2012 r. Strona 8/18

5.2 Zak adowa kontrola produkcji (ZKP)

5.2.1 Wst p

Producent powinien ustanowi , dokumentowa  i utrzymywa  system kontroli w zak adzie
produkcyjnym, aby zapewni , e wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadaj  ustalonym
cechom u ytkowym.

Je eli producent zaprojektowa , zmontowa , opakowa , przetworzy  i oznakowa  podzespó
poprzez swojego podwykonawc , uwzgl dni  nale y ZKP u podwykonawcy. W przypadku,
gdy ma miejsce podwykonawstwo, producent powinien utrzyma  wsz dzie kontrol
podzespo u i zapewni , e otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wype nienia swoich
odpowiedzialno ci, zgodnie z niniejsz  aprobat . Producent, który korzysta
z podwykonawstwa w ca ym zakresie swoich aktywno ci, w adnych okoliczno ciach
nie mo e sam przenie  swoich odpowiedzialno ci na podwykonawc .
ZKP jest sta  wewn trzn  kontrol  produkcji, wykonywan  przez producenta.

Wszystkie elementy, wymagania i za o enia przyj te przez producenta powinny by
udokumentowane w sposób systematyczny w formie procedur.

Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna zapewnia  ogólne zrozumienie oceny
zgodno ci i umo liwia  uzyskanie wymaganych cech u ytkowych wyrobu oraz skuteczne
dzia anie systemu kontroli produkcji, który ma by  sprawdzony. Osi gni te mo e to by  przez
kontrole i badania przyrz dów pomiarowych, surowców i sk adników, procesów, urz dze
i wyposa enia produkcyjnego oraz gotowych podzespo ów, cznie z cechami materia u i
przez wykorzystanie uzyskanych wyników.

5.2.2 Wymagania ogólne

System ZKP powinien spe nia  wymagania jakie s  zawarte w nast puj cych rozdzia ach
EN ISO 9001:2000, je eli maj  zastosowanie:

- 4.2 z wy czeniem 4.2.1 a)

- 5.1e), 5.5.1, 5.5.2

- rozdzia  6

- 7.1 z wy czeniem 7.1a), 7.2.3 c), 7.4, 7.5, 7.6

- 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2

- system ZKP mo e by  cz ci  systemu zarz dzania jako ci , np. zgodnie
z EN ISO 9001.

5.2.3 Wymagania specjalne dotycz ce podzespo ów wyrobu

5.2.3.1 System ZKP powinien:

- odnosi  si  do niniejszej aprobaty technicznej; i

- zapewnia , e tryskacz typu V3409 oraz tryskacz typu V3410 wprowadzane
na rynek odpowiadaj  ustalonym cechom u ytkowym.

5.2.3.2 System ZKP powinien zawiera  plan jako ci lub plan ZKP specyficzny dla wyrobu, który
identyfikuje procedury do wykazania jego zgodno ci na odpowiednich stadiach, to znaczy:

a) kontrole i badania, które, nale y wykona  przed i/lub podczas produkcji zgodnie
z cz sto ci  podan  ni ej; i/lub

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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b) weryfikacje i badania, które nale y wykona  z u yciem gotowych wyrobów, zgodnie
z cz sto ci  podan  ni ej.

Je eli producent do produkcji stosuje gotowe podzespo y, dzia ania wg b) powinny prowadzi
do poziomu zgodno ci podzespo u równowa nego, takiego jak gdyby podczas produkcji
wykonywana by a normalna ZKP.

Je eli producent wykonuje cz  produkcji, to operacje wg b) mog  by  zredukowane
i cz ciowo zast pione przez operacje wg a). Ogólnie rzecz bior c im wi cej produkcji
wykonywanych jest przez producenta, tym wi cej operacji wg b) mo e by  zast pione przez
operacje wg a). W ka dym przypadku operacja powinna prowadzi  do poziomu zgodno ci
podzespo u równowa nego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana by a
normalna ZKP.

Uwaga: w zale no ci od specyficznego przypadku niezb dne mo e by  wykonywanie dzia a
wymienionych w a) i b), tylko dzia a  wymienionych wg a) lub tylko tych wymienionych wg b).

Dzia ania wg a) nale y odnosi  g ównie do redniego stanu wyrobu jak równie  urz dze
produkcyjnych i ich regulacji, a tak e przyrz dów pomiarowych np.

Te kontrole i badania oraz ich cz sto  wybrane s  w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego
skomplikowanie, czu o  cech podzespo u na zmiany parametrów produkcji np.

Producent powinien ustanowi  i utrzymywa  zapisy, które zapewniaj  ewidencj ,
e pobierane i badane by y próbki wyrobu z produkcji.

Zapisy te powinny wykazywa  jednoznacznie, czy produkcja odpowiada a okre lonym
kryteriom akceptacji; zapisy te powinny by  utrzymywane co najmniej przez dziesi  lat. Je eli
próbka nie spe nia wymogów akceptacji, to poj te powinny by  dzia ania dla wyrobów
niezgodnych. Niezb dne dzia ania korekcyjne powinny by  podj te niezw ocznie, a
podzespo y lub partie niezgodne powinny by  wydzielone oraz jednoznacznie
zidentyfikowane. Je eli nieprawid owo  zosta a skorygowana, to powtórzone powinny by
dotycz ce j  badania lub weryfikacja.

Wyniki kontroli i bada  powinny by  rzetelnie rejestrowane.

Opis podzespo u, data produkcji, przyj ta metoda bada , wyniki bada  i kryteria akceptacji
powinny by  zawarte w zapisach, podpisane przez osob  odpowiedzialn  za
kontrol /badanie. Uwzgl dniaj c ka dy wynik kontroli nie spe niaj cy wymaga  niniejszej
aprobaty, dzia ania koryguj ce maj ce na celu napraw  sytuacji (np. wykonane pó niej
badania, zmiana procesu produkcyjnego, wycofanie lub poprawa podzespo u) powinny by
wskazane w zapisach.

5.2.3.3 Pojedyncze podzespo y lub partie podzespo ów u yte do produkcji tryskacza typu V3409
oraz tryskacza typu V3410 i zwi zana z nimi dokumentacja powinny by  ca kowicie
identyfikowalne.

5.2.4 Wst pna inspekcja zak adu i ZKP

5.2.4.1 Wst pna kontrola zak adu i ZKP powinny by  zasadniczo wykonywane, gdy produkcja jest
ju  wdro ona a ZKP jest ju  praktykowana. Jednak mo liwe jest, e wst pna kontrola
zak adu i ZKP wykonane zostan  zanim produkcja b dzie wdro ona i/lub ZKP b dzie
ju  praktykowana.

5.2.4.2 Nast puj ce elementy powinny by  poddane ocenie w celu weryfikacji, e wymagania
wg 5.2.2 i 5.2.3 s  spe nione:

- dokumentacja ZKP;

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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- zak ad produkcyjny.

Przy ocenie zak adu produkcyjnego zweryfikowane powinno by :

a) e dost pne s  lub b d  wszystkie rodki potrzebne do osi gni cia cech u ytkowych
tryskacza typu V3409 oraz tryskacza typu V3410 wymaganych przez niniejsz  aprobat
(patrz 5.2.4.1);

b) e procedury ZKP, zgodne z dokumentacj  ZKP, s  lub b d  wdro one do praktyki;

c) e wyrób jest lub b dzie odpowiada  próbkom u ytym we wst pnym badaniu typu
(patrz 5.2.4.1) dla których zweryfikowano zgodno  z niniejsz  aprobat ;

d) czy system ZKP jest cz ci  systemu zarz dzania jako ci  zgodnie z EN ISO 9001
(patrz 5.2.2) i jako cz  tego systemu zarz dzania jako ci  jest certyfikowana i podlega
corocznemu nadzorowi jednostki certyfikuj cej, uznawanej przez jednostk  akredytuj c
b d c  cz onkiem �European Co-operation for Accreditation� która podpisa a �Multilatelar
agreement� (MLA).

5.2.4.3 Wszystkie zak ady producenta, w których odbywa si  ko cowy monta  lub co najmniej
ko cowe badania, nale y podda  ocenie w celu weryfikacji, e istniej  warunki wg 5.2.4.2 a)
do c).

Jedna ocena mo e dotyczy  jednego lub wi cej podzespo ów, linii produkcyjnych i/lub
procesów produkcyjnych. Je eli system ZKP dotyczy wi cej ni  jednego podzespo u, linii
produkcyjnej lub procesu produkcyjnego i je eli zweryfikowano, e ogólne wymagania s
spe nione, to detaliczna weryfikacja specyficznych dla podzespo u wymaga  ZKP, wykonana
dla jednego podzespo u, mo e by  uznana jako reprezentatywna dla ZKP innych
podzespo ów.

5.2.4.4 Oceny wykonane uprzednio zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty mog  by
uwzgl dnione przy za o eniu, e wykonane zosta y w tym samym systemie oceny
zgodno ci, przy u yciu tego samego podzespo u lub podzespo ów, podobnie
zaprojektowanych, skonstruowanych i o podobnej funkcjonalno ci tak, e wyniki mog  mie
zastosowanie do przedmiotowego podzespo u.

Uwaga:  Sam system oceny zgodno ci oznacza kontrol  ZKP przez niezale n  trzeci
stron  pod kontrol  jednostki certyfikuj cej wyroby.

5.2.4.5 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by  dokumentowane w raporcie.

5.2.5 Sta a kontrola ZKP

5.2.5.1 Wszystkie zak ady, które ocenione zosta y zgodnie z 5.2.4 powinny by  poddane ponownej
ocenie raz w roku, z wy czeniem jak podano w  5.2.5.2.

5.2.5.2 Je eli producent zapewnia sta y nadzór nad sta ym zadowalaj cym dzia aniem
systemu ZKP,to cz sto  dokonywania ponownych ocen mo e by  zmniejszona do
jednej co cztery lata.

Uwaga 1: Wystarczaj cym sprawdzianem mo e by  raport jednostki certyfikuj cej,
patrz 5.2.4.2.d).

Uwaga 2:  Je eli system zarz dzania jako ci , zgodny z EN ISO 9001, jest dobrze
wdro ony (zweryfikowany przez audity QM), to mo na za o y , e zintegrowana
z nim, odpowiednia cz  ZKP jest dobrze uwzgl dniona. Na tej podstawie,
praca producenta jest dobrze kontrolowana tak, e cz sto  dokonywania
specjalnych ocen ZKP mo e by  zredukowana.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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5.2.5.3 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by  udokumentowane w raporcie.

5.2.6 Procedura modyfikacji

W przypadku modyfikacji podzespo u, metody produkcji lub systemu ZKP (je eli mog  one
mie  wp yw na ustalone cechy), ponowna ocena zak adu i systemu ZKP powinny by
wykonywane w odniesieniu do tych aspektów, na które wp yw ma ta modyfikacja.

Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by  udokumentowane w raporcie.

5.3 Wst pne badanie typu

Wst pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj cym wymagane w a ciwo ci techniczno-
u ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu i stosowania oraz przy
ka dej zmianie surowca lub podzespo ów i technologii produkcji, je li maj  one wp yw
na w a ciwo ci u ytkowe wyrobu.

Na podstawie przyj tego dla wyrobu obj tego niniejsz  Aprobat  Techniczn  systemu 1
oceny zgodno ci, wst pne badanie typu powinno wykona  akredytowane laboratorium
badawcze.

Zakres wst pnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w kol. 2 tablicy 4.

Pozytywne wyniki bada  aprobacyjnych, na podstawie których ustalono w a ciwo ci
techniczne i u ytkowe, mog  by  uznane jako wst pne badanie typu w ocenie zgodno ci
wyrobu.

Tablica 4

Lp. Badana w a ciwo
techniczno-u ytkowa

Rodzaje bada
Badania wg

normy UL 199, rozdzia 6:Wst pne
badanie typu Badania bie ce

1 2 3 4 5
1 Zgodno  z dokumentacj ,

cechy konstrukcyjne,
instrukcja instalowania

+ + 7-13*

2 Obci enie elementu
otwieraj cego

+ - 16

3 Wytrzyma o  elementu
otwieraj cego

+ - 17

4 Wytrzyma o  korpusu
tryskacza

+ - 19

5 Odporno  na uderzenie
(mechaniczne)

+ - 20

6 Odporno  na niedelikatne
obchodzenie si
(z tryskaczem)

+ - 22

7 Odporno  na przep yw + - 23
8 Szczelno + + 24, 64**

6 Norma Underwriters Laboratories Inc. UL 199 Automatic sprinklers for fire � protection service, wydanie z 2005 r.
(dobór bada  w zale no ci od rodzaju tryskaczy zgodnie z rozdzia em 14 normy). Dopuszcza si  przyj cie bada
wg wydania normy jw. z 1997 r. lub wg innych norm i wytycznych o porównywalnym poziomie.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Lp. Badana w a ciwo
techniczno-u ytkowa

Rodzaje bada
Badania wg

normy UL 199, rozdzia 6:Wst pne
badanie typu Badania bie ce

1 2 3 4 5
9 Wytrzyma o  na ci nienie

hydrostatyczne
+ - 25

10 Szczelno
(badanie 30-dniowe)

+ - 27

11 Odporno  na uderzenie
wodne

+ - 28

12 Temperatura zadzia ania
(k piel cieczowa)

+ - 30

13 Czu o + - 31
14 Poprawno  dzia ania + - 32
15 Odporno  na wysok

temperatur  (tryskacze
bez pow oki)

+ - 34

16 Odporno  na wysok
temperatur  (tryskacze z
pow ok )

+ - 35

17 Odporno  na wibracje + - 38
18 Odporno  pow oki

tryskacza na odparowanie
+ - 40

19 Odporno  na korozj
(badanie 10-dniowe)

+ - 41

20 Odporno  na korozj
(badanie 30-dniowe)

+ - 42

21 Odporno  na korozj
(badanie 90-dniowe w
wilgotnej atmosferze)

+ - 43

22 Korozja napr eniowa
(elementy z mosi dzu)

+ - 47

23 Korozja napr eniowa
(elementy ze stali
nierdzewnej)

+ - 48

24 Rozpraszanie wody (próba
z 10 pojemnikami)

+ - 50

25 Rozpraszanie wody (próba
z 16 pojemnikami)

+ - 51

26 Rozpraszanie wody (próba
z 100 pojemnikami)

+ - 53

27 Wzajemne zraszanie + - 56
28 Gaszenie po aru

testowego
(drewno 350 funtów)

+ - 58

29 Szczelno  ampu ki
szklanej

- + 65

30 Znakowanie + + 66
Znak �+� oznacza, e badanie powinno by  wykonane.

Znak �-�  oznacza, e badania nie wykonuje si .
* Badania polegaj ce na sprawdzeniu dokumentacji, ogl dzinach zewn trznych i lub wst pnych pomiarach/próbach.
** Dotyczy  tylko  bada  bie cych.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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5.4 Badanie gotowych wyrobów

Program bada  gotowych wyrobów obejmuje badania bie ce oraz badania okresowe.

5.4.1  Badania bie ce

Badania bie ce stanowi  wewn trzn  kontrol  produkcji, w wyniku, której producent
zapewnia zgodno  w a ciwo ci technicznych wyrobu z postanowieniami Aprobaty
Technicznej.

Zakres bada  bie cych wg tablicy 4, odpowiednio wg kol. 4.

Wyniki bada  bie cych nale y systematycznie rejestrowa , a zapisy rejestru powinny
potwierdza , e wyroby spe niaj  kryteria oceny zgodno ci. Ka da partia powinna by
jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze bada .

Producent w procedurach zak adowej kontroli produkcji powinien zadeklarowa  dopuszczaln
wadliwo  swojego wyrobu.

5.4.2  Badania okresowe

Badania okresowe powinny by  wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian w wyrobie.
Producent wyrobu zobowi zany jest do informowania jednostki aprobuj cej o zmianach
wprowadzanych w wyrobie. Program bada  okresowych powinien by  odpowiedni
do wprowadzonych zmian w wyrobie.

5.5 Metody bada

Badania wyrobów powinny by  wykonywane metodami podanymi w kolumnie 5 tablicy 4.
Otrzymane wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

5.6 Pobieranie próbek do bada

Próbki do bada  nale y pobra  losowo, zgodnie z PN-83/N-03010 lub inn  równowa n
norm .

5.7 Ocena wyników bada

Tryskacze przy cienne, horyzontalne i horyzontalne obudowane, ampu kowe,
o wspó czynniku K=115, temperaturze zadzia ania 57OC, 68OC, 79OC, 93OC, 141OC
 i 182OC, normalnego reagowania, typu V3409 oraz szybkiego reagowania, typu V3410 nale y
uzna  za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, je eli wyniki wszystkich
bada  zawartych w tablicy 4 s  pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNE

6.1 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012 jest dokumentem
stwierdzaj cym przydatno  tryskaczy przy ciennych, horyzontalnych i horyzontalnych
obudowanych, ampu kowych, o wspó czynniku K=115, temperaturze zadzia ania 57OC, 68OC,
79OC, 93OC, 141OC i 182OC, normalnego reagowania, typu V3409 oraz szybkiego
reagowania, typu V3410 do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikaj cym
z postanowie  niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.2 Zapisany w Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012 zestaw
w a ciwo ci techniczno-u ytkowych oraz ich wymagany poziom stanowi  podstaw  dla
Producenta do dokonania oceny zgodno ci i wydania na sw  wy czn  odpowiedzialno
krajowej deklaracji zgodno ci.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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6.3 Aprobata Techniczna potwierdza pozytywn  ocen  tryskaczy takich, jakie s  produkowane
i jakie zg oszone zosta y przez Wnioskodawc  do procedury aprobacyjnej, instalowanych
zgodnie z wytycznymi i specyfikacj  producenta podanymi w rozdziale 2.2 niniejszej Aprobaty
Technicznej. Procedura aprobacyjna nie zmienia ani nie poprawia wyrobów przez
przypisywanie im innych wymaga  ni  te, które deklaruje Wnioskodawca, ani te  nie
wprowadza innych sposobów badania w a ciwo ci u ytkowych i w asno ci technicznych ni
te, które rzeczywi cie s  stosowane przy produkcji wyrobów w badaniach typu i przy bie cej
kontroli produkcji.

6.4 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowa niaj cym do oznakowania wyrobów
budowlanych znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do obrotu.

6.5 Wyrób powinien by  dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunków dotycz cych
pakowania, przechowywania i transportu podanych w rozdziale 4 niniejszej Aprobaty
Technicznej. Warunek ten dotyczy Dostawc  na wszystkich etapach dystrybucji wyrobów
od producenta do odbiorcy ko cowego.

6.6 Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialno ci za jako  wyrobów
budowlanych, ka dej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawców
robót budowlanych od odpowiedzialno ci za w a ciwe ich zastosowanie.

6.7 Gwarancji na wyroby budowlane, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna zobowi zany
jest udzieli  Dostawca na podstawie odr bnych przepisów.

6.8 W tre ci wydawanych prospektów i og osze  oraz innych dokumentów zwi zanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, którego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, nale y umieszcza  informacj  o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie
Technicznej CNBOP-PIB AT-1103-0162/2007/2012.

6.9 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnie  wynikaj cych z przepisów
o ochronie w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Marsza ka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. nr 2119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnie  nale y do obowi zków korzystaj cego z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.10 Na producencie spoczywa obowi zek sprawdzenia, czy rozwi zanie b d ce przedmiotem
Aprobaty Technicznej nie narusza uprawnie  osób trzecich.

6.11 Odpowiedzialno  za szkod  wyrz dzon  komukolwiek wskutek wadliwo ci produktu ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielaj c Aprobaty Technicznej nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne
naruszenie praw wy cznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB mo e dokona  zmian w a ciwo ci u ytkowych i w asno ci technicznych
okre lonych w niniejszej Aprobacie Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z
uzasadnieniem, wniosku zg oszonego przez producenta oraz przeprowadzenia post powania
aprobacyjnego w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w tre ci Aprobaty Technicznej, dokonane w innym ni  przedstawiono
powy ej trybie.

6.14 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB mo e by  uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odr bnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje
mi dzynarodowe, je eli wynika to z zawartych umów, istotnych zmian w podstawach
naukowych i stanie wiedzy praktycznej oraz nie potwierdzenia, w trakcie stosowania,
pozytywnej oceny przydatno ci wyrobu budowlanego. Aprobata Techniczna mo e by
uchylona z inicjatywy w asnej CNBOP-PIB lub na wniosek G ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego z udzia em wnioskodawcy.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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7 TERMIN WA NO CI

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1103-0162/2007/2012 jest wa na do 17 wrze nia 2017 r.

Wa no  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB mo e by  przed u ona, na wniosek jej
w a ciciela, bez przeprowadzania ponownego post powania aprobacyjnego, je eli jej
Wnioskodawca lub formalny nast pca wyst pi w tej sprawie do Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej, z odpowiednim wnioskiem, nie pó niej jednak
ni  3 miesi ce przed up ywem terminu wa no ci tego dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNEJ

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwi zane

1. NFPA 13 �Standard for the Installation of Sprinkler Systems�, wydanie National Fire
Protection Association z 2010 r.

2. Norma Underwriters Laboratories UL 199 Automatic sprinklers for fire � protection service,
wydanie z 2005 r.

3. Specyfikacja 40.16-POL, Rev. E, wydanie z 2006 r. firmy Victaulic, dotycz ca tryskaczy
typu V3409 i typu V3410

4. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu
do próbki

5. PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 Sta e urz dzenia ga nicze� Urz dzenia tryskaczowe:
Cz  1: Tryskacze

6. PN-EN 12845 + A2:2010 Sta e urz dzenia ga nicze � Automatyczne urz dzenia
tryskaczowe - Projektowanie, instalowanie i konserwacja

Sprawozdania z bada , oceny, klasyfikacje, wykorzystane w post powaniu
aprobacyjnym

Sprawozdanie Underwriters Laboratories, nr File Ex5170, z dnia 10 grudnia 1998 r.
(weryfikacje z dnia 01 marca 2001 oraz 23 listopada 2002 r.), dotycz ce tryskaczy V-27
o otworze 3/8�  oraz  ½��, V-34, o otworze 17/32��, stoj cych, wisz cych, przy ciennych
horyzontalnych, przy ciennych pionowych, z ampu kami 3 i 5 mm.

Sprawozdanie Underwriters Laboratories, nr File Ex5170, z dnia 11 grudnia 1998 r.
(weryfikacja z dnia 16 grudnia 2010 r.), dotycz ce tryskaczy V2732, V3409, V3414, V3421,
V2701, V2705, V2707, V3807, V3808, V3411, V3403, V3407 i V3405.

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Dokumentacja

Konstrukcja tryskaczy typu V 3409 i V3410 przedstawiona zosta a w dokumentach producenta
jak ni ej:

Tytu  dokumentu Nr dokumentu Data wydania
dokumentu

Symbol
weryfikacji

Sprinkler Assembly, Standard
Pendent/Upright/ Horizontal Sidewall,
Standard Response K8.0, ¾�� NPT V3409

DS34-2B0-S500 21.05.1998
I

Horizontal Sidewall (HSW) Deflector, K8.0 CJDO-0CO-O500 10.09.1998 G

Bulb, Norbulb,  5 mm x 20 mm LG BJBO-000-H000 30.10.1997 D

Bulb, Job, G5 mm x 20 mm LG BJB-000-D000 23.04.1997 D

PIP CAP, Cold Formed, Job/Norbulb 5 mm,
TO K11.2

BJC2-000-D600 26.09.2000
C

Load Screw, 10-32, Torx Plus, Ø.080 Seat BJL 3-A00-0000 08.08.2000 D

Belleville Seal, K8.0 BJSO-000-0500 09.06.1998 B

Frame Machining, Sprinkler, Std Seat, K 8.0,
¾�� NPT, V34

DJ34-200-0500 22.06.1998
H

Spring, Lodgment,  V 34 AJGO-000-0700 01.02.1999 D

Sprinkler Assembly, Standard
Pendent/Upright/Horizontal Sidewall, Quick
Response, K8.0, ¾�� NPT, V3410

DS34-2B0-Q500 26.05.1998
I

Horizontal sidewall (HSW) Deflector, K8.0 CJD0-0C0-0500 10.09.1998 G

Bulb, Norbulb, 5 mm x 20 mm LG BJB0-000-H000 30.10.1997 D

Bulb, Job, F3 mm x 20 mm LG BJB0-000-B000 08.04.1998 E

PIP CAP, Cold Formed, Norbulb 3 mm, TO
K11.2

BJC2-000-F600 26.09.2000
C

PIP CAP, Cold Formed,  JOB F3 mm, TO
K11.2

BJC2-000B600 26.09.2000
C

Load Screw, 10-32, Torx Plus, Ø.080 Seat BJL 3-A00-0000 08.08.2000 D

Belleville Seal, K8.0 BJS0-000-0500 09.02.1998 B

Frame Machining, Sprinkler, Std Seat K8.0,
¾��NPT, V34

DJ34-200-0500 22.07.1998
H

Spring, Lodgement, V34 AJG0-000-0700 01.02.1999 D

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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RYSUNKI

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1  Wygl d tryskaczy typu V3409 i typu V3410

Rys. 2 Konstrukcja tryskaczy typu V3409 i typu V3410

Rys. 3 G ówne wymiary tryskaczy typu V3409 i typu V3410

Rys. 4 Wymiary/odleg o ci dotycz ce instalowania tryskaczy obudowanych

A B

Rys.1  Wygl d tryskaczy typu V3409 i V3410

(A - tryskacz przy cienny horyzontalny, B � tryskacz przy cienny horyzontalny, obudowany

Rys. 2  Konstrukcja tryskaczy typu V3409 i V3410

1- korpus, 2 - spr yna, 3 � spr yna wypychaj ca, 4 � za lepka + uszczelnienie, 5 � ampu ka,
6 � ruba dociskowa, 7 � rozpryskiwacz, 8-rozeta (nie pokazana na rysunku 2, widoczna na rys. 1 B)

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.
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Rys. 3  G ówne wymiary tryskaczy typu V3409 i V3410

Rys. 4  Wymiary/odleg o ci dotycz ce instalowania tryskaczy obudowanych.
(podane wymiary/odleg o ci powinny by  weryfikowane z postanowieniami normy NFPA 13)

Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1103-0162/2007/2012, wydanej w formie
drukowanej, i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian.











 

   

 

 

Spis treści 
 

 

1. Certyfikaty: 

a. Typ V3407  

b. Typ V3408 

2. Aprobata techniczna: 

a. Typ V3407-V3408 

3. Deklaracja zgodności: 

a. Typ V3407 

b. Typ V3408 



















































JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA 
Unitatea de Certificare 

The Certification Body 
 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

„Józef Tuliszkowski” 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

CENTRUL PENTRU ȘTIINȚE ȘI  CERCETĂRI 
DE PROTECȚIE ANTI-INCENDIU 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE 
SCIENTIFIC AND RESEAECH CENTRE 

FOR FIRE PROTECTION 
NATIONAL REASERCH INSTITUTE 

 
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213 

POLONIA 
 

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU 
ANEXA LA CERTIFICATUL 

ANNEX TO CERTIFICATE 
Nr. 2810/2012 

  
 

Denumirea și tipul produsului:            Sprinklere ELO cu capul în sus cu bulb cu răspuns rapid  
tip V3404 

 
întrodus în comercializare de: 

Victaulic Europe BVBA 
9810 Nazareth 
Prijkelstraat 36, Belgia 

 
Descrierea și condițiile de performanță ale produsului: 
 
1.Diametru nominal orificiu DN:              5/8''                               
2.Diametru nominal filetul                        ¾'' NPT                        
3.Temperaturi nominale de crăpare          
pentru bulb de sticlă Φ 5mm                   57, 68, 79, 93 sau 141°C 
4.Debitul apei constant K                        161 
5.Materialul corpului                                alamă 
6.Materialul deflectorului                         bronz 
7.Masa strinklerului                                 111 g 
 
 
Cererea de efectuare a omologării produsului:    Nr B/4126/2012 din 22.02.2012 
Agrementul tehnic:                                               Nr AT-1103-0122/2009/2012 emis de Catedra de Omologări 

Tehnice CNBOP-PIB din 15.02.2012 
Documentarea tehnică:                                        documentarea producătorului referitor la produsul nr S-34-2A0-

Q600 rev. B din 20.03.2007 
Raportul de incercări:                                           Nr ID 3034278 din 10.02.2010, nr ID 3009038 din 11.06.2001, nr 

ID 3024807 din 16.10.2007, nr ID 3001510 din 14.06.1999, nr 
2D2A2.AH din 15.04.1999, nr ID 3000390 din 20.04.1999, 
efectuate de FM Approvals, nr 4592/BS/09 din 27.04.2010 
efectuate de Grupul de Laboratoare pentru Echipare Tehnică a 
Pompierilor și Protecțiile Tehnice Anti-Incendiu BS CNBOP, 
respectiv nr 3084/BT/06 din 13.11.2006 efectuate de  Grupul de 
Laboratoare pentru Echipare Tehnică a Pompierilor și Protecțiile 
Tehnice Anti-Incendiu BS CNBOP  

 
DIRECTOR                                                                               DIRECTOR AL CNBOP-PIB 
AL UNITĂȚII DE CERTIFICARE  
                                                                           
căpt. ing. lic. Tomasz Kiełbasa                                           brig. min. dr. ing. Dariusz Wróblewski 
 

Józefów, la data de 4 iunie 2012  
DC/29/02/.04.2012 
 



JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA 
Unitatea de Certificare 

The Certification Body 
 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

„Józef Tuliszkowski” 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

CENTRUL PENTRU ȘTIINȚE ȘI CERCETĂRI 
DE PROTECȚIE ANTI-INCENDIU 

AL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE 
SCIENTIFIC AND RESEAECH CENTRE 

FOR FIRE PROTECTION 
NATIONAL REASERCH INSTITUTE 

 
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213 

POLONIA 
 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE 

CERTIFICATE OF ACCORDANCE 
Nr. 2810/2012 

 
Conform cu ordinul Ministrului Infrastructurii din 11 august 2004 privind modurile de declarare a conformității 
produselor pentru construit și modul de aplicare a marcajului construcțiilor (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) se 

certifică produsul: 
 

Sprinklerele ELO cu capul în sus cu bulbi de sticlă și cu răspuns rapid 
tip V3404 

 
întrodus la comercializare de: 

Victaulic Europe BVBA 
9810 Nazareth 
Prijkelstraat 36, Belgia 

 
fabricat de:  

Victaulic Corporate Headquarters 
4901 Kesslervile Road 
Easton, PA 18044-0031, USA 

 
în fabrica:  

Victualic Leland Facility 
2010 Enterprise Drive, Leland, NC 28451, USA 

 
Victaulic Piping Products (Dalian) Co. Ltd. (VPP) 
No.13 Tieshan East 2Nd Road, Dongjiagou Town 
Dalian Development Zone, Dalian, Liaoning, 116630 China 

 
că îndeplinește cerințele:  

 Agrementului Tehnic nr CNBOP-PIB AT-110300122/2009/2012  
din 15.02.2012  

 
Pentru evaluarea conformității s-a aplicat sistemul 1. 
 
Desrierea și condițiile utilizării produsului pentru  constructii se stabilesc în anexa ce face parte 
integrală a prezentului certificat. 
 
Certificatul rămâne valabil cu condiția că Livrător să respectă cerințele pe care cuprinde contractul 
Nr 40/DC/2012 
 
Perioada de valabilitate a certificatului:             de la 04.06.2012                       până la 14.02.2017 
 
cu condiție că cerințele descrise în specificarea tehnică, și cele de producție în fabrică precum și 
sistemul de control al producției în fabrică nu se vor supună schimbărilor importante. 



 
 
DIRECTOR                                                                               DIRECTOR AL CNBOP-PIB 
AL UNITĂȚII DE CERTIFICARE  
                                                                           
căpt. ing. lic. Tomasz Kiełbasa                                           brig. min. dr. ing. Dariusz Wróblewski 
 

 
Józefów, la data de 4 iunie 2012 

DC/29/02/.04.2012 
 



 

   

 

 

Spis treści 
 

 

1. Certyfikaty: 

a. Typ V3403  

b. Typ V3404 

2. Aprobata techniczna: 

a. Typ V3403-V3404 

3. Deklaracja zgodności: 

a. Typ V3403 

b. Typ V3404 



















































 

   

 

 

Spis treści 
 

 

1. Certyfikaty: 

a. Typ V12 

2. Aprobata techniczna: 

a. Typ V12 

3. Deklaracja zgodności: 

a. Typ V12 






















































































	V10.pdf
	V10 AT_1105_0166_2007_2012.pdf.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 069_V10.pdf
	V4404 Cert.Ta.DOC.pdf
	Untitled1.pdf
	V4404.pdf

	V4404.pdf
	Srec13103114390.pdf
	d V4404.pdf

	V4402 Cert.Ta.DOC.pdf
	Untitled1.pdf
	V4402.pdf

	V4402.pdf
	Srec13103114390.pdf
	D V4402.pdf

	V3409-V3410 Cert.Ta.DOC.pdf
	V3409.pdf
	V3410.pdf
	V3409-V3410 AT_1103_0162_2007_2012.pdf.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 067_V3409.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 068_V3410.pdf

	V3407-V3408 Cert.Ta.DOC.pdf
	V3407 2811-2012.pdf
	V3408 2812-2012.pdf
	V3407-V3408-AT-1103-0123-2009-2012.pdf.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 065_V3407.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 066_V3408.pdf

	V3403-V3404 Cert.Ta.DOC.pdf
	V3403 2809-2012.pdf
	V3404 2810-2012.pdf
	V3403-V3404-AT-1103-0122-2009-2012.pdf.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 063_V3403.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 064_V3404.pdf

	V12 Cert.Ta.DOC.pdf
	V12.pdf
	V12 AT-1105-0328-2012.pdf.pdf
	POLISH DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 088_V12.pdf

	V4601-V4603 Cert. Ta.DOC.pdf
	46 e bl.pdf
	46 f.pdf
	46 l bl.pdf


